
O auto-serviço se prepara para abastecer seus
estoques com ovos de chocolate, bacalhau, vinhos,

entre outros itens, e a indústria se mobiliza para
agitar os pontos-de-venda, com promoções e

degustação. Está tudo pronto e as perspectivas são
otimistas, com as vendas de ovos crescendo acima

de 5% em relação à Páscoa passada

pelo Natal. É também o segun-
do melhor evento do ano em
vendas para o setor de super-
mercados. Este ano, as come-
morações acontecem no dia 27

de março. Obedeci-
das as peculiarida-
des gastronômicas
regionais, aumenta
o consumo de pes-
cado e seus deriva-
dos e de bacalhau.
A procura por vi-
nhos em geral tam-
bém cresce. As ven-
das do produto em
garrafões chegam a

triplicar no período. Mas o for-
te mesmo na Semana Santa em
todas as regiões do País é o
consumo de chocolate, tanto
em barra quanto em forma de
ovo de Páscoa. Segundo a As-
sociação Brasileira da Indústria
de Chocolate, Cacau, Amendo-
im, Balas e Derivados (Abicab),
as indústrias de chocolate es-
tão otimistas em relação à Pás-
coa. A projeção é de um cres-
cimento de 5% na produção
para atender a demanda, pas-
sando das 18,5 mil toneladas

de 2004 para 19,4 mil toneladas
este ano. Já o faturamento
deverá crescer de R$ 505 mi-
lhões para R$ 550 milhões. De
acordo com Getúlio Ursulino
Netto, presidente da Abicab,
esses números representam
uma estimativa conservadora.
"Com a atual disposição com-
pradora do consumidor, essa
projeção será superada facil-
mente", afirma.

O bacalhau, que tem seu
pico de demanda no Natal e na
Páscoa, embora seja consumi-
do o ano todo, é o segundo
produto mais vendido na Se-
mana Santa. Em São Paulo, por
exemplo, o incremento de ven-
das chega a quase 600% em re-

Páscoa é a segunda data re-
ligiosa mais importante do
Brasil, superada apenas



terá boas vendas

lação aos chamados meses nor-
mais, enquanto no Rio de Janei-
ro a procura maior se concen-
tra no Natal. Em algumas loca-
lidades da Região Nordeste, o
produto só é consumido mes-
mo no Natal e na Páscoa. Em
2004, o Brasil importou cerca de
26 mil toneladas de bacalhau,
enquanto em 2003 foram perto
de 18 mil toneladas, segundo o
Conselho Norueguês de Pesca.
"Nossa expectativa para esta
Páscoa é de um aumento de
10% a 15% nas vendas do pro-
duto", revela Elizabeth Lamosa,
diretora da M. Lamosa Repre-
sentações, empresa que impor-
ta bacalhau da Noruega e de
Portugal há mais de 50 anos.

O setor de supermercados,
segundo Elizabeth, representa
75% das vendas de bacalhau no
Brasil, ficando os 25% restantes
com os demais canais, como
mercearias e empórios. "Por isso
mesmo, o Conselho Norueguês
de Pesca dedica especial aten-
ção à divulgação do produto
em supermercados, com promo-
toras distribuindo folhetos e
promovendo concursos nacio-
nais de receitas", justifica.

Varejo se prepara

Nos meses que antecedem
o período pascal, os supermer-
cados se preparam para aten-
der a demanda por produtos

que têm seu pico de consumo
na época. Além disso, aprovei-
tam o alto fluxo de clientes na
loja para aumentar suas ven-
das. Para atrair ainda mais con-
sumidores, as empresas varejis-
tas investem pesado em ações
de marketing. É o caso, por
exemplo, da rede de supermer-
cados Lopes, com 11 unidades
na Grande São Paulo. Todas as
lojas são decoradas com mate-
rial alusivo à data. As equipes
de frente de caixa se vestem
com camisetas estampadas lem-
brando sempre chocolate, além
de faixas para frente de loja e
material dos tablóides com
chamadas para a Páscoa. "As
parreiras montadas com ovos
são o forte na decoração do
ponto-de-venda", frisa a geren-
te de marketing da rede Lopes,
Sueli Gonzalez. "Cabe à indús-
tria a montagem e abastecimen-
to das parreiras de ovos, com
promotores e degustadores dos
produtos." Segundo a gerente,
peixes, frutos do mar, bacalhau,
vinhos, azeites e enlatados,
como sardinha e atum, têm
aumento de vendas. Mas ovos
de chocolate e vinhos em ge-
ral são a vedete da vez. "A ex-
pectativa de crescimento das
vendas nas lojas como um todo
no período é de 10% em relação
à Páscoa de 2004", diz Sueli.

No Nordeste, a rede Merca-
dinho São Luiz, de Fortaleza
(CE), também espera vender
10% mais em suas oito lojas na
Semana Santa. O diretor comer-
cial da rede, Fernando Ramalho,



(Em mil toneladas)

conta que no perío-
do cresce o consu-
mo dos produtos da
cesta básica. Vinhos,
queijos finos, baca-
lhau e pescado, além
de chocolate, são
muito procurados.
"A venda de vinho

em garrafão aumenta em 300%
na Páscoa, enquanto a do pro-
duto em garrafa cresce 20%", diz.

Para Cristina Petroni, direto-
ra de compras do Supermerca-
do Coroa Vermelha, com duas
lojas em Santa Cruz de
Cabrália, no Sul da Bahia, as
vendas no período pascal de-
vem crescer 30%. "Por estar si-
tuada na região de Porto Segu-
ro, a cidade sofre a influência
do turismo, que aumenta nes-
sa época do ano, e naturalmen-
te já vendemos mais", revela. "O
consumo de peixe in natura
cresce 100% na Quaresma e Se-
mana Santa e o de vinho che-
ga a triplicar." Segundo ela, o
bacalhau só vende no Natal e
na Páscoa. Itens como leite de
coco e azeites de oliva e den-
dê também são mais procura-
dos. Sem contar o chocolate,
impulsionado pela venda de
ovos de Páscoa, que são expos-
tos em caramanchões ou par-
reiras, geralmente armados

próximos ao setor
de refrigerados por
causa do calor.

Na Região Sul
do País, o compor-
tamento do consu-
midor não é muito
diferente. A rede
Comercial Zaffari,
com sede em Passo
Fundo (RS) e 14
lojas espalhadas

pelo Estado, as vendas de cho-
colate chegam a dobrar, puxa-
das pelos tradicionais ovos de
Páscoa, além dos itens vendi-
dos o ano inteiro, em barra e
sob a forma de caixas de bom-
bons. "As empresas fabricantes
de chocolate prestam uma aju-
da valiosa, principalmente na
decoração das lojas", conta
Giovani Corso Souza, do de-
partamento de marketing da
rede. Segundo ele, a venda de
pescado triplica em relação ao
resto do ano. "Pelo grande flu-
xo de clientes nas lojas, princi-
palmente na última semana, as
vendas aumentam em torno de
20%", informa.

lem ao movimento de um mês
de produção, e para o varejo
significam bons negócios, por-
que chocolate é um item alta-
mente lucrativo." Segundo ele,
o fabricante sabe que para con-
seguir sucesso nas vendas é ne-
cessário oferecer novidade e
expor os produtos de forma
correta, com bons materiais de
ponto-de-venda.

A Arcor do Brasil, por exem-
plo, anuncia investimentos de R$
800 mil em ações de merchan-
dising e promoção no ponto-de-
venda no período. "Nossas pers-
pectivas para esta Páscoa são
muito boas", diz o gerente de
marketing da área de chocola-
tes da Arcor, Grabriel Porciani.
"Projetamos faturamento superi-
or a 15% neste ano em relação
a 2004." A empresa continua in-
vestindo em suas principais mar-
cas, criando versões de ovos de
grandes produtos da linha. A
grande novidade é o 7 Belo, ins-
pirado na marca mais consagra-
da de balas da empresa. O Cofler
é um ovo baseado na linha de
bombons premium, que foi lan-
çada em 2004.

Para os esportistas, a Arcor
ampliou a linha de ovos licen-
ciados Fanáticos do Futebol,
com grandes clubes do Brasil,
lançada em 2004 com muita
aceitação. Agora são 12 itens.
Outros lançamentos são os
miniovinhos Chocovinhos
Tortuguita e o Taminha, que

A indústria de chocolate se
apressa em mostrar seus produ-
tos, com inovações tanto na
formulação quanto nas emba-
lagens. Como acontece todos
os anos, as lojas são invadidas
por uma enxurrada de lança-
mentos de ovos de Páscoa nos
dias que antecedem a Semana
Santa. De acordo com a
Abicab, os fabricantes de ovos
vão colocar 12 mil demonstra-
dores à disposição dos pontos-
de-venda de todo o País. "O
melhor da Páscoa são os ovos
diferentes e as novidades", afir-
ma Ursulino Netto, presidente
da Abicab. "Para a indústria do
setor, as vendas pascais equiva-



Além dos lançamentos, a
empresa continua com sua li-
nha de ovos de suas marcas
tradicionais. Entre elas, a da
paçoca Amor, a do Samba Bri-
gadeiro e Beijinho, a da
Rocklets e a da Butter Toffees.

Como grande destaque este
ano, a Nestlé, que já contava
com a linha de ovos diet com
as marcas Classic e Alpino, traz
o ovo de Páscoa light. O produ-
to tem menos 25% calorias e foi
lançado apenas nos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo
e na Região Sul do País. Com as

10 novidades exclusivas deste
ano, a empresa passa a contar
com 29 ovos diferentes em seu
portfólio, nos tamanhos que vão
do mini ao número 23.

A criançada foi brindada com
os ovos Surpresa recheados com
brinquedos exclusivos, que fica-
ram maiores e interativos. São os
personagens Batman, Homem-
Aranha e As Meninas Superpode-

rosas. No ovo Passatempo, a no-
vidade fica por conta de um re-
lógio digital com a Turma do Ma-
caco. O ovo Moça, o trufado
Chandelle, a combinação Nes-
cau Ball/Galak Ball e o ovo Cro-
cante de Amendoim são as no-
vidades para jovens e adultos. A
Caixa de Mini Ovos Especialida-
des é mais uma novidade exclu-
siva criada para a Páscoa.

Toda a campanha da empre-
sa para esta Páscoa foi desenvol-
vida pela J. Walter Thompson e
estimula o consumidor a presen-
tear com a linha de ovos da
Nestlé, tendo como mote "Quem
é especial, merece Nestlé". Fo-
cada nos pontos-de-venda, a di-
vulgação das marcas contará
com forte apoio de materiais
como testeira, cartazetes, mobi-
les de preço, banners, displays,

base do Projeto Tamar de
Ubatuba (SP).

tinada à manutenção da
vendas do produto é des-
cais. Parte da receita das
Tortuguita Aventuras Radi-
traz um brinquedo da série

Anúncio



dispensers e plásticos de forra-
ção. Haverá ainda ações de im-
pulsionamento e degustação.

Como lançamentos, a Kraft
Foods Brasil está apresentando
nove itens nesta Páscoa, todos
focados nas marcas da empre-
sa. Sonho de Valsa em forma-
to de coração, Bis Morango,
Lacta Tiramitsu, Lacta Joy
(com castanha de caju e
toffees), Oreo e Lancy, este ex-
clusivo para o Estado de São

homônima; e os ovinhos de 60,
30 e 12 gramas vêm animados
com o coelhinho mascote da
empresa. Como novidades, a
empresa apresenta ainda a se-
leção de bombons Lembranças
e os confeitos Bib's. "Este ano,
os fundamentos da economia
estão bastante estabilizados, o
que nos leva a ter uma boa ex-
pectativa de vendas nesta Pás-
coa", afirma o diretor comerci-
al da Neugebauer, Verno Arend.
"Esperamos vender pelo menos
6% mais ovos este ano em rela-
ção a 2004."

Outra empresa que está
apostando nesta Páscoa é a
Chocolates Dan-Top. Só de sua
marca Fiorentina, está produ-
zindo 5 milhões de ovos, nas
versões 50 gramas e 110 gra-
mas, em caixas de 15 unidades.
Neste ano, a empresa investiu
cerca de 30% a mais que em
2004, e a expectativa de maior
consumo é explicada principal-
mente pelo crescimento da
economia e pela forte deman-
da do mercado externo. "Nos-
sos ovos serão comercializados
a preços mais populares, man-
tendo a qualidade que sempre
caracterizou a marca", afirma o
diretor comercial da Dan-Top,
Daniel Brodella. "O objetivo é
dar maior acesso ao produto,
principalmente aos consumido-
res das classes C e D."

Por Abendnagno Borges

Paulo. Para o público
infantil, o Pascoal com
Brinquedos também
trará novos itens, e
Trakinas terá um por-
tfólio renovado com
novos sabores, como
o Trakinas Flocos, e
novos brinquedos, como
Trakiphoto e Trakiglow. Esta
marca traz ainda o Trakinas
Monte o Seu, com um kit para
as crianças montarem seu pró-
prio Trakinas. O ovo Lacta
Hélio Kitty é outro produto iné-
dito nesta Páscoa, que traz brin-
des de alta qualidade com foco
no púbico feminino. O slogan
da Kraft este ano será "A Pás-
coa recheada de felicidade".

Mas no mercado de choco-
lates destacam-se também as
médias empresas fornecedoras,
como a Neugebauer, por exem-
plo. No Rio Grande do Sul, ela
tem 70% de suas vendas de cho-
colates concentradas no canal
supermercados. Por isso mesmo,
está programando um trabalho
intenso de promoção nesse tipo
de ponto-de-venda, principal-
mente nas regiões Sul e Sudes-

te do País, onde sua atuação
é maior. A linha Páscoa da em-
presa está com visual alegre
e romântico, com embala-
gens criativas e coloridas. O

ovo Neugebauer, em edi-
ção especial, vem com

receita diferencia-
da; o ovo Amor

Carioca, na ver-
são consagra-
da do bom-
bom do mes-

mo nome; o ovo
Noite de Gala, ori-
ginado do novo
bombom da marca




